
 

 

 

 
 
Tisková zpráva                                                                   17. října 2008 
 

 
GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ UNICA ZASEDÁ V SRDCI EVROPY 

 
… letos na půdě Karolina v rámci oslav 660. výročí založení UK 

 
 Od  16. - 18. října 2008 přivítá Univerzita Karlova na své půdě čestné hosty ze sdružení  

UNICA – evropské sítě, v rámci níž je spojeno 41 evropských univerzit. V těchto dnech totiž 

proběhne Generální shromáždění UNICA, které se letos díky významnému výročí UK –  660. let od 

jejího založení – pořádá v Karolinu, historické budově této univerzity. Tohoto zasedání se zúčastní 

rektoři, prorektoři a vedoucí zahraničních kanceláří členských univerzit a dále výbor UNICA, 

prezident EUA a řečník Evropské komise. UK tak přivítá celkem 80 lidí z celé Evropy, kteří zde 

budou diskutovat nad klíčovými tématy, jež se týkají vyššího vzdělávání napříč celou Evropou.  

 

Stavros Zenios, prezident sítě UNICA a rektor University of Cyprus, význam tohoto 

mezinárodního setkání shrnul slovy: „Generální shromáždění UNICA je důležité fórum, na kterém se 

jednotlivé členské instituce zamýšlí jak nad dalším směřováním evropského vyššího vzdělávání, tak 

také nad dalšími kroky, kterými se v budoucnu toto sdružení bude ubírat.“ 

Na program tohoto zasedání jsou zařazeny také dva semináře s následnou diskuzí, jejichž 

témata zní: „Vztah mezi univerzitami a univerzitními nemocnicemi v rámci odborného lékařského 

vzdělávání“ a „Univerzitní výzkum a role Evropského institutu pro inovace a technologie (EIT)“. 

V rámci nich vystoupí například Georg Winckler, rektor univerzity ve Vídni, či Václav Hampl, rektor 

Univerzity Karlovy.  

 Ten se k pořádání letošního Generální shromáždění UNICA v Praze, jako zástupce hostující 

univerzity a rektor UK, vyjádřil slovy: „Rok 2008 se nese ve znamení oslav 660. výročí založení naší 

Alma mater a jsem velice potěšen, že právě tento rok můžeme na naší půdě přivítat tak významnou 

organizaci a její zástupce.“ 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

Sdružení UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe)  

Sdružení 41 evropských univerzit vzniklo v roce 1996, Univerzita Karlova se stala členem v roce 2002, a jeho 

posláním je podporovat spolupráci mezi jejími členy napříč Evropou. Toto sdružení podporuje rozvoj 

Boloňského procesu a usnadňuje integraci univerzit střední a východní Evropy v evropském vysokoškolském 

vzdělávacím prostoru. UNICA také zprostředkovává stanoviska a názory členských univerzit evropským 

institucím i národním vládám. Svým členům pak poskytuje informace o evropských programech a iniciativách a 

podporuje projekty založené na vzájemné spolupráci. Nabízí také fórum pro reflexi strategických změn v 

záležitostech výzkumu, vzdělávání a řízení.  

 

Univerzita Karlova 

Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 

fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, 

vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 

celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes sedm a 

půl tisíce zaměstnanců, z toho čtyři tisíce akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 49 000 

studentů (což je zhruba jedna pětina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných 

studijních programech s takřka 660 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 15 500 

studentů, v magisterských 26 000 studentů a v doktorských přes 7 000 studentů. Více než 6 000 studentů jsou 

cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 15 000 účastníků.  

 
 
 
 
Pro další informace prosím kontaktujte: 
 
Mgr. Václav Hájek    Mgr. Klára Hamanová 
Tiskový mluvčí UK    Odbor vnějších vztahů RUK 
 
Univerzita Karlova v Praze 
Ovocný trh 5 
116 36 Praha 1 
tel: +420 224 491 248 
e-mail: pr@cuni.cz 
 
 


